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Des de molt xicoteta m’encanta l’art i l’arquitectura. Vaig fer els meus estudis artístics entre 
Barcelona, Milà i València.
A Itàlia, vaig descobrir una manera d’unir les meues dos grans passions amb un estil original 
que determina la meua obra allà on vaig. Tots els meus quadres es caracteritzen per representar 
detalls arquitectònics dels llocs on he estat, dintre de taques amb forma de gota.
En aquesta exposició es poden veure un recull de llocs i escenes significatives de Benicarló i 
d’altres ciutats que han sigut importants per a mi durant aquest últim any.

Com contactar en mi:
Web: www.nuriaalbesa.com
Gmail: nuriaalbesaartista@gmail.com
Facebook: @nuriaalbesaartista
Instagram: @nuria_albesa

TRAJECTÒRIA ARTÍSTICA

Des dels sis anys tenia clar que em volia dedicar al món de l’art. Vaig estudiar Belles Arts a la 
Universitat de Barcelona i l’últim any el vaig passar a Milà on em vaig especialitzar en pintura 
clàssica, més tard, per a ampliar els meus coneixements artístics en el món digital, vaig cursar 
el Màster de Disseny i Il·lustració a la Universitat Politècnica de València.
Abans de finalitzar els meus estudis ja havia exposat nombroses vegades i una vegada 
conclosos, he quedat finalista en premis tan importants com el Premi de Pintura Jove 
d’Ibercaja, el Puig Roda d’aquarel·la o el Manuel de Gracia.
L’impuls que li feia falta arribar a la meua obra va arribar l’any passat al ser la guanyadora 
més jove del Premi Internacional de Primavera a l’Escala, on vaig competir amb gent de Xina, 
Àustria, Argentina, Alemanya i Xile. Això em va suposar fer dos exposicions a L’Escala i Sant 
Martí d’Empúries (Girona), que m’han donat feina tot l’any i m’han donat a conèixer de manera 
internacional, fent possible que tingui obres a nombrosos països com França, Bèlgica, Itàlia, 
Mèxic i els Estats Units.

Estació del Nord · Acrílic sobre fusta · 124 X 120 cmImatge portada: Església de Sant Bartomeu · Acrílic sobre fusta · 120 x 94 cm



Arquitecturas en el agua · Acrílic sobre paper · 103 x 103 cm

Capella de Sant Nicolau · Acrílic sobre tela · 45 x 25 cm

Ajuntament de Benicarló · Acrílic sobre fusta · 81 x 65 cm

Casa de Ángel Giner · Aquarel·la sobre paper · 100 x 70 cm

Sant Martí d’Empúries · Acrílic sobre tela · 100 x 60 cm
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Inspiració Romana · Tècnica mixta sobre fusta · 94 x 120 cm

Cinc Claus · Acrílic sobre tela · 1 m de diàmetre
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Esquitxant Granollers · Tècnica mixta sobre tela · 1 m de diàmetreCasa Bosch · Acrílic sobre fusta · 81 x 65 cm
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Santíssim Crist de la Mar
Acrílic sobre tela · 50 x 70 cm

Tornem a Port · Acrílic sobre tela · 50 x 70 cm

London · Acrílic sobre tela · 45 x 25 cm Detall de l’Església de Sant Pere de l’Escala · Acrílic sobre tela 40 x 40 cm
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MUCBE
Carrer de la Pau, 2

12580 Benicarló
Tel./Fax 964 460 448

correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org
www.ajuntamentdebenicarlo.org

03 de maig de 2019
09 de juny de 2019

Horari
Dimarts a divendres
de 9 a 14 i de 17 a 20 h
Dissabte
de 10 a 13 i de 17 a 20 h
Diumenge de 10.30 a 13.30 h
Dilluns tancat
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